
70.o Aniversário do Serviço de Creches da Associação Geral das Mulheres 
 

O tempo passa rapidamente e, num instante, já chegámos ao momento de celebrar o 
70.o Aniversário do Serviço de Creches da Associação Geral das Mulheres (AGM). 

 
Recordando o início dos anos 50 do século passado, os primeiros membros da AGM, 

com espírito pioneiro, criaram em 1952 a primeira creche em Macau, com o objectivo de 
aliviar as mulheres da pressão de cuidarem das crianças pequenas e de as ajudar a sairem de 
casa e a envolverem-se mais nas actividades da sociedade. Ao longo destes 70 anos, através 
da dedicação, compaixão, diligência e esforço das várias gerações de membros da Associação, 
o serviço de creches, que começou com uma creche de 8 crianças admitidas e em instalações 
modestas, passou para 8 creches de melhor qualidade em termos de pessoal qualificado, 
equipamentos, e condições de saúde e higiene, prestando serviços a muitas famílias em Macau 
e nas Ilhas.       

 
O “Amor Eterno” é o lema do Serviço de Creches da AGM. Cada criança admitida é 

tratada como uma pequena planta, que precisa de ser cuidadosamente regada e alimentada por 
todos os professores e funcionários. Através de livros ilustrados, de histórias, de jogos e da 
relação com a Natureza, as crianças aprendem desde tenra idade a desenvolver o sentido de 
amor e disciplina, cultivando o respeito mútuo, a vontade de ajudar os outros, o sentido de 
gratidão aos seus pais e a compreensão das virtudes da cultura tradicional chinesa.     
 

Com o contínuo desenvolvimento e crescimento das actividades das creches e das 
necessidades de serviço, a AGM constituiu em 1992 a Associação de Pais das Creches, e esta, 
por sua vez, criou um grupo de jovens voluntários admitidos, em criança, nas creches da AGM. 
Através da organização de visitas de estudo, de visitas a zonas mais distantes e a montanhas 
e de actividades de recolha de fundos para causas de interesse público e filantrópico, 
proporciona-se aos jovens voluntários alargarem os seus horizontes e reforçarem a sua 
preocupação com os assuntos da sociedade e o seu sentido de responsabilidade. 
 

No futuro, as creches da AGM vão continuar a evoluir, a desenvolver e a empenhar-
se para, em conjunto, construirem famílias mais harmoniosas e criarem um novo capítulo, 
ainda mais emocionante, sobre a causa das mulheres e crianças em Macau. 
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